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vegan en natuurlijke lip producten

GESPOT:
MAKE UP TRENDS 2022
Glossy lips: shine bright like a
diamond! Heel veel glans, je mag ook
een beetje buiten de lijntjes kleuren
Grunge lips, hele donkere lipstick. Een
beetje gloss maakt hem minder intens.
Een beetje gloss maakt hem minder
intens
Spider lashes: heel veel mascara
zodat je spinnenpootjes krijgt
Eyeliner
Pastel
oogschaduw.
blauwe
oogschaduw
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Shop the gloss look:
Camellia lipgloss

!

Wil jij (optisch) vollere
lippen? Volg dan deze tips:
1. Stimuleer je bloedsomloop. Scrub
je lippen voorzichtig met een nat
washandje of (voor de niet-vegans:
scrub met een mengsel van honing
en suiker).
2. Breng een lipbalsem aan en laat
die goed intrekken.
3. Breng een vette lipstick (zoals
Dusty Rose van le papier) aan of een
lipgloss.
4. Tip van Cindy: breng eerst lipstick
en dan lippotlood aan. Doordat je de
lipstick meeneemt is het lijntje niet
zo duidelijk.
Veel rimpeltjes om je mond? Dan is
de kans groot dat je rookt… (of je
hebt gewoon een zuinig lachje ;))
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CHECK DIT:
LEUKE WEBSHOPS EN WEBSITES
www.lepur.nl
Producten gemaakt van natuurlijke Marseille
zeep, op basis van kokos en olijfolie. Je vindt
er o.a. zeepvlokken om de was te doen,
scrubzeep en vloeibare zeep.
www.vibratehigher.nl
Alles om heerlijk te mediteren en te
ontspannen. Mooie edelstenen, kristallen en
wierook en nog veel meer.
www.veganfoodtourutrecht.nl
Leuk! Onder begeleiding van een gids
wandelen of fietsen. Je hoort leuke verhalen
en je kunt lekker vegan eten.

NIEUW IN DE SHOP
Nieuwe merken lipstick: Boho en Uoga
Uoga
Vegan eyeliner/oogpotlood PHB
Oogschaduw PHB (aanbieding)
Wenkbrauw potlood met borsteltje
Benecos
Wil je snel zien wat de nieuwste
producten zijn? Sorteer dan op de shop
pagina op Nieuwste producten

liefs,
Cindy

Wierook van vibratehigher.nl

